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Anni Becker
kasvatuksen työalavastaava
050 380 2345

Miira Muroma-Nikunen
lapsi- ja perhetyön pappi
050 380 3235

Miika Kolari
rippikoulu- ja nuorisotyön pappi
050 380 2314

Jenni Surakka
nuorisotyönohjaaja
050 380 2101

Pauli Virtanen
nuorisotyönohjaaja
junnutoiminta
050 380 2307

Tiia Hämäläinen
perhetyöntekijä
junnutoiminta
050 564 6899

Ulla Leivo
lastenohjaaja 
esikoisvauvakerho,
muskarit
050 355 4900

Minna Rosenborg
lastenohjaaja 
iltapäiväkerho, 
perhekerhot
050 380 3239

Emma Saloranta
lastenohjaaja 
päiväkerho
050 911 2907

Hanna Autio
kanttori, muskariope
050 380 2474

Olemme sinua varten, 
nappaa hihasta tai laita viestiä!
sähköpostiosoitteet muotoa 
etunimi.sukunimi@evl.fi
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Toisenlainen syksy 
Jokainen kerho ja kohtaaminen tun-
tuu nyt tärkeältä ja erityiseltä, kun 
tavallinen arki ei olekaan itsestään-
selvyys. Pyrimme torjumaan tar-
tuntariskiä hyvällä käsihygienialla, 
puhdistamalla tehostetusti pintoja 
ja välineitä, järjestämällä toimintaa 
ulkona ja noudattamalla mahdolli-
suuksien mukaan turvavälejä. Osal-
listuthan toimintaamme vain täysin 
terveenä, pidetään yhdessä huolta 
toisistamme. Turvaamme myös Tai-
vaan Isään, jonka horjumattomaan 
rakkauteen voimme luottaa epä-
varmoinakin aikoina.

Koronavirus yllätti maailman alku-
vuodesta. Maaliskuussa koulut, 
kirkot ja ravintolat suljettiin ja 
Suomi käpertyi koteihin etäkou-
luun ja vapaaehtoiseen eristykseen. 
Kesällä palattiin pikkuhiljaa takaisin 
normaaliin tai ainakin melkein nor-
maaliin. Syksyn toimintakautta ja 
tätä esitettä suunniteltaessa osat-
tiin jo odottaa koronan toista aal-
toa, mutta kukaan ei vielä tiedä sen 
aikataulua tai laajuutta. Käynnis-
tämme syyskautta tietoisina siitä, 
että milloin tahansa voimme joutua 
jälleen keskeyttämään toiminnan. 
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Esikoisvauvakerho 

Kerho äideille ja vauvoille 
Huopalahden kirkolla. Kerhossa 
keskustellaan vauvaan ja äitiyteen 
liittyvistä yhdessä valituista aiheista 
ja tutustutaan muihin samassa elä-
mäntilanteessa oleviin haagalaisiin.

VAUVAT JA TAAPEROT

Syksyn aikana kokoontuu 
kolme ryhmää:

1. ryhmä ma 17.8.-5.10. 
klo 13-14.30 
vauvat 0-6kk

2. ryhmä ke 19.8.-7.10. 
klo 13.30-15 
vauvat 6-12kk 

3. ryhmä ma 19.10.-7.12. 
klo 13-14.30 
vauvat 0-8kk

Osallistuminen on ilmaista, mutta 
edellyttää ilmoittautumista, joka 
tapahtuu Haagan srk:n nettisivu-
jen kautta. Kolmannen ryhmän 
ilmoittautuminen avautuu 1.9.

lisätiedot 
Ulla Leivo
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Muskarit

Huopalahden kirkon muskareissa 
lauletaan, leikitään, soitetaan ja liiku-
taan yhdessä oman aikuisen kanssa. 
Muskarin lukukausimaksu on 50 €.

maanantaisin
klo 16.15-16.45 
klo 17-17.30 
klo 17.35-18.05 
klo 18.15-18.45 

tiistaisin
klo 9.30-10.00 
klo 10.05-10.35 
klo 10.40-11.10 

Muskariryhmät ovat täynnä, 
mahdollisia vapautuvia paikkoja 
voi tiedustella Hanna Autiolta.

Päiväkerho
 3-5-vuotiaille

Päiväkerho toimii Lasten ja nuorten 
talo Tönöllä Huopalahden kirkon 
pihapiirissä (Kauppalankuja 7). 
Päiväkerho kokoontuu 
14.8.-11.12. ma, to ja pe klo 9-12. 

Päiväkerhon lukukausimaksu 
on 80 €. Ryhmään otetaan 8 lasta. 
Kerhoon voi tulla myös kesken 
kauden, mikäli paikkoja on vapaana. 

lisätiedot
Emma Saloranta
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6-vuotiaiden kekkerit 
kirkolla ti 1.9. klo 18 

Kuninkaalliset pidot tämän vuoden 
syntymäpäiväsankareille. Niihin 
voi pukeutua teeman mukaisesti.
Juhlaohjelma ja juhlatarjoilu.

Perhekerhot 

Perhekerhot ovat lapsiperheiden 
leppoisia kohtaamispaikkoja. 
Ohjelmassa on yhdessäoloa ja 
leikkiä, teemakerroilla askartelua, 
loruttelua tai muskarihetki. 
Kerhon päätteeksi lyhyt hartaus.
Tarjolla aamupalaa 
(iltaperhekerhossa välipalaa) 
sekä seuraa lapsille ja aikuisille.

maanantaisin
klo 17.30-19 Tönöllä

torstaisin
klo 10-11.30 kirkolla

perjantaisin 
klo 10-11.30 Lämpiössä
(Näyttelijäntie 14,  
Pohjois-Haagan ostari)

lisätiedot 
Minna Rosenborg

SYKSYN TEEMAT:

syyskuussa 
ihastellaan syksyn värejä

lokakuu
on enkelikuukausi

marraskuu 
on juhlakuukausi

joulukuussa
nautitaan joulusta



7

Messu kirkossa 
joka su klo 10. 
Lapsille on oma 
paikka, jossa voi 

lukea, leikkiä 
ja värittää 

värityskuvia.

Perhemessut     

Perhemessuissa saat hiljentyä, 
liikkua, leikkiä ja laulaa.
Mukaan voi ottaa myös vaikka 
kummin tai parhaan kaverin. 
Kaikille riittää tilaa! 

•su 4.10. klo 10
Lasten ja enkeleitten päivän 
perhemessu

•su 8.11. klo 10
Isänpäivän perhemessu

Pienten kirkko 
la 10.10. klo 15

Laulua ja loruttelua vauvojen 
kanssa. Kastepuun nimilehtien 
jako. Vanhemmat, kummit ja iso-
vanhemmat sekä muut läheiset 
ovat lämpimästi tervetulleita.

Perheliikunta 

Aluksi Pohjois-Haagan 
yhteiskoulun pihalla, 
myöhemmin mahdollisesti
koulun alasalissa. 
(Pietari Hannikaisen tie 6)
Tiistaisin klo 18-19. 
Ensimmäinen kerta 1.9.
 
Perheliikunta on tarkoitettu 
vähintään 3-vuotiaalle lapselle aikui-
sen kanssa. Maksuton, ei edellytä 
ilmoittautumista. Tule kun pääset! 

Joka kuukaudella on teema: 
syyskuussa liikuntaleikit,
lokakuussa perhejumppa, 
marraskuussa perhepalloilu, 
joulukuussa tonttuliikuntarata. 

Lisätiedot perheliikunnan ohjaajalta 
Tiia Hämäläiseltä
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JUNNUT (1.-6. -luokkalaiset)
JunnuTönö 
2.-6.-luokkalaisille 

Avointa toimintaa tiistaisin ja 
perjantaisin klo 13-16. Tönön ylä-
kerrassa voi pelata, tehdä läksyjä 
tai vaan olla. Paikalla on aina ainakin 
yksi nuorisotyönohjaaja ja pientä 
välipalaa tarjoillaan klo 14-15 välillä. 
Koronan takia JunnuTönöllä käymi-
nen edellyttää tänä syksynä ilmoit-
tautumista srk:n nettisivujen kautta.

LISÄTIETOA 
junnujen jutuista perhetyöntekijä Tiia 
Hämäläinen, tiia.hamalainen@evl.fi, 
puh. 050 5646 899, myös WhatsApp. 

Junnutoiminnassa ovat mukana 
myös nuorisotyönohjaajat 
Pauli Virtanen sekä Jenni Surakka.

Junnuleiri
30.10.-1.11. Lohirannassa

1.-6.-luokkalaisille, jotka pystyvät 
olemaan 2 yötä poissa kotoa. 
Ilmoittautuminen 14.8.-20.9. 
Mukaan mahtuu 25 lasta. 
Leirin hinta 40 €. 

Junnujen juhlaillalliset 

Ke 18.11. Huopalahden kirkon 
Haaga-salissa klo 18-19.30. 
Tule viettämään lapsen oikeuk-
sien päivää illalliselle, jossa ruoka 
tarjoillaan pöytiin. Illalliskortti 
maksaa 2€, jolla tuemme Bolivian 
kaivoslapsia. Halutessasi voit pu-
keutua juhlavasti. Ilmoittautumi-
nen 14.8.- 9.11. srk:n nettisivuilta. 
Mukaan mahtuu 30 lasta.

Välipalakurssi 
1.-3.-luokkalaisille 

maanantaisin klo 17.30-19 
Huopalahden kirkon Kivijalassa 
(21.9.-2.11.). Kurssille ilmoittaudutaan 
Haagan srk:n nettisivujen kautta, 
ilmoittautumisaika 31.8.-14.9. 
Minimiosallistujamäärä on 3 lasta, 
mukaan mahtuu 6.

Viikkotoimintaa ei ole 
syyslomaviikolla.
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Syysloman leiripäivät
1.-4.-luokkalaisille. 

Tönöllä ma-to 12.-15.10. 
päivittäin klo 9-16. 
Päivään sisältyy lounas 
ja välipala sekä ohjelmaa. 
Ilmoittautuminen 14.8.-30.9. 
nettisivujen kautta. Mukaan 
mahtuu 25 lasta/päivä. 
Voit ilmoittautua yhteen 
päivään tai kaikkiin neljään. 

Ma 12.10. Tee oma video
(kuvataan, editoidaan ja 
katsellaan tuotoksia) 
Hinta 10€ 

Ti 13.10. Retkipäivä 
Hinta 15€ 

Ke 14.10. Pelipäivä 
(lautapelejä, ulkopelejä, kisailua) 
Hinta 10€ 

To 15.10. Kokkailua, kädentaitoja 
ja chillailua Tönöllä 
Hinta 10€
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Joululeivontakurssi 
3.-6.-luokkalaisille 

ke 2.12. ja 9.12. klo 14.30-16
Ilmoittautuminen 14.8.-25.11. 
Kurssille mahtuu 12 lasta, 
kurssi pidetään jos tulijoita 
on vähintään 4. 
Tiedustelut Tiia Hämäläinen.

Kauneimmat joululaulut
erityisesti lapsiperheille
kirkossa su 13.12. klo 15 

Kirkonmäellä Joulumetsä -tapah-
tuma klo 16-18,  jossa voit mm. ku-
vauttaa lapsesi joulupukin kanssa. 
Pika-arpoja, ongintaa, leivonnaisia, 
grillimakkaraa, mehuglögiä. Järj. 
Lions Club Helsinki – Huopalahti.

Joulukuussa YÖ KIRKOSSA
pe-la 15.-16.1.2021

1.-6.-luokkalainen,
tule viettämään yö Huopalahden 
kirkossa. Tapahtuma alkaa perjantai-
na klo 16.30 ja päättyy lauantaina klo 
12. Tapahtuma on maksuton, 
seurakunta tarjoaa ilta- ja aamupalan. 
Ilmoittautuminen netin kautta 14.8.-
15.12. Mukaan mahtuu 25 lasta.
Tiedustelut Tiia Hämäläinen

Tulossa 
keväällä:
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Sunnuntai kirkolla

Kerran kuussa viivähdetään vähän pitempään yhdessä 
messun ympärillä. Aamun voi aloittaa tulemalla valmiiseen 
aamupalapöytään jo klo 9 (ei 6.9., tapahtuma pidetään ko-
konaan ulkona, säävaraus). Samalla voi ilmoittautua erilaisiin 
tehtäviin klo 10 alkavaan messuun: soittamaan kirkonkelloja, 
keräämään kolehtia, lukemaan raamatuntekstejä, sytyttä-
mään muistokynttilöitä, kiinnittämään lehtiä kastepuuhun, 
jne. Messun jälkeen on tarjolla lounas ja kahvit sekä teemoit-
tain vaihtelevaa ohjelmaa. Päivän anti on ilmaista, mutta 
vapaaehtoisen lahjoituksen voi antaa kulloisenkin keräyskoh-
teen hyväksi. Tarkempia tietoja netissä ja somessa.

6.9.   Syyskauden startti,
   kirkkoherra Heikin   
     synttärit
11.10.   Bolivia-teema
1.11.    Reformaation 
           muistopäivä
29.11.  1. adventtisunnuntai
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NUORET

Tönöillat 
ti ja pe klo 18-21/22 

Rentoa yhdessä olemista kave-
reiden sekä uusien tuttavuuksien 
kanssa. Kahvit, pelailu ja yhdessäolo 
ovat keskeisiä juttuja Tönöilloissa. 
Illan aikana voit myös hiljentyä 
yhteisessä hartaushetkessä. 
Tönöillat aina ti ja pe, 
sama aika, sama paikka – TÖNÖ. 

ROK-kurssi 
keskiviikkoisin klo 18-21 

ROK eli ryhmänohjaajien kurssi 
antaa valmiuksia toimia isosena 
tapahtumissa ja leireillä. Koulutuk-
sen sisällöt rakennetaan yhdessä 
kurssilaisten kanssa ja taitoja 
harjoitellaan yhdessä. Jokainen on 
tervetullut mukaan! Kurssin vetäjinä 
toimivat Jenni Surakka (ROK 1) sekä 
Pauli Virtanen (ROK 2).

Tsekkaa päivämäärät instagramista 
@haagantono
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Nuorten 
parlamentti 

Parlamentti toimii Haagan 
seurakunnassa nuorten vaiku-
tusmahdollisuuksien lisäämi-
seksi. Ideana on mahdollistaa 
nuorten äänen kuuluminen 
seurakunnassa ja antaa nuorille 
tilaa sekä mahdollisuuksia vai-
kuttaa toiminnan sisältöihin, 
suunnitteluun sekä arviointiin. 
Kysy lisää Jenniltä.

Medismessu 
ke 9.12. klo 18-20

Lupa hengähtää arjen kiireiden 
keskellä. Messussa voi pötkötellä 
patjalla ja nauttia ehtoollista mut-
kattomasti yhdessä toisten kans-
sa. Kun turha riisutaan, jäljelle jää 
vain olennainen. 

Messu kestää noin tunnin, sen jäl-
keen on iltatee Tönöllä. Messusta 
vastaa Miika Kolari.
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Lastenkirkko on turvallinen 
verkkoympäristö pienille lapsille ja 
koululaisille tutustua kristinuskoon, 
kokea pyhää, puuhailla, leikkiä, pe-
lailla, viihtyä ja jutella muiden lasten 
kanssa. www.lastenkirkko.fi

Lasten Raamattusovelluksen 
voi ladata ilmaiseksi sovelluskau-
pasta. Sovelluksen interaktiivisten 
piirrosanimaatioiden kautta pääsee 
tutustumaan raamatunkertomuksiin. 
www.bible.com

Kirkko ja kaupunki
-lehden sivuilla on näköislehden 
lisäksi luettavissa juttuja teemoittain, 
arkistojen aarteet sekä video- ja au-
dioklippejä eri aihepiireistä. 
www.kirkkojakaupunki.fi 

PuoliVirallinen
on kirkkoherramme Heikin YouTube 
-kanava, jolla hän ”tarjoilee sopivina 
annoksina helsinkiläisen seurakun-
nan elämää, omaa työtään ja ihmistä 
suurempia asioita.” 

KIRKKO VERKOSSA

Seuraamalla Haagan seurakunnan 
sometilejä saat tietoa tapahtumista 
ja ajankohtaisista asioista. Kotisivuil-
tamme löydät tietoja seurakunnasta, 
menovinkkejä ja esimerkiksi opastus-
ta kastetilaisuuden järjestämiseen. 
Myös ilmoittautumiset kursseille, 
leireille ja muskariin tapahtuvat 
kotisivujen kautta. Somettaessasi 
kirkonmäeltä tai seurakuntaan liitty-
viä juttuja, voit käyttää hashtagia 
#haagansrk.

Instagram
@haagantono
@haaganseurakunta

facebook
@haagan seurakunta
@haagan seurakunnan 
lapset ja perheet

kotisivut 
www.helsingin-
seurakunnat.fi/haaga

Poimintoja:
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Nettitupu 
on Nuori kirkko ry:n ja paikallis-
seurakuntien ylläpitämä tukipal-
velu lapsille ja nuorille. Päivystäjät 
ovat aikuisia, koulutettuja kirkon 
työntekijöitä, jotka ovat valmiita 
vastaamaan tyttöjen ja poikien ky-
symyksiin taivaan ja maan väliltä. 
Tupulta voi kysyä esimerkiksi kas-
vuun, tykkäämiseen, vanhempiin, 
kavereihin, kouluun jne. liittyvistä 
asioista. www.nettitupu.fi

Helsingin kaupungin Perheen 
tuki -sivuilta löydät mm. ratkaisu-
ja vauvan unipulmiin, vastauksia 
neuvolan useimmin kysyttyihin 
kysymyksiin ja ideoita kotitekemi-
siin lapsen kanssa sekä ajankoh-
taisia menovinkkejä lapsiperheille. 
Sivuilta löytyy myös Tarvitsen 
apua -palvelu, joka on tarkoitettu 
helsinkiläisille lapsiperheille, joilla 
on kuormittava elämäntilanne tai 
kasvatuspulmia. Yhteydenottoihin 
vastaavat sosiaalialan ammattilai-
set kolmen arkipäivän kuluessa. 
www.hel.fi/sote/perheentuki-fi

Kun kaipaat apua tai 
kuuntelevia korvia:

Haagan seurakunnan diakoniatyön-
tekijät ovat apunasi, kun elämässä 
on erilaisia haasteita. Kotisivuiltam-
me kohdasta Arki -> Apua ja tukea, 
löytyy tarkempia tietoja miten 
diakonia voi sinua auttaa. Ajan-
varauspäivystys ma ja to klo 10-12 
09 2340 3003 ja 
050 476 7710.

Kirkon perheasiain neuvottelu-
keskus Kolmas Linja 22. 
Ajanvaraus klo 9-12
09 2340 2555.

Helsingin seurakuntien erityis-
nuorisotyön keskus Snellun tarkoi-
tuksena on tukea ja auttaa lapsia, 
nuoria ja heidän perheitään erilai-
sissa elämän taitekohdissa. 
Snellun palvelut on suunnattu 
kaikille alle 29-vuotiaille.
www.snellu.info
09 2340 2352
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Tervetuloa!
Huopalahden kirkko 
avoinna joka päivä 9-17
Vespertie 12

Lasten ja nuorten
talo Tönö
Kauppalankuja 7


